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Novinky

Klub Alumni slaví tři roky! 

Klub Alumni UK již funguje tři roky 

a ve svých aktivitách navázal na ně-

kdejší Spolek absolventů a přátel UK 

– Carolinum. Zachoval stěžejní a tra-

diční akce – Zahradní slavnost a Sva-

toštěpánské setkání. Klub Alumni 

UK rozšířil příležitosti k setkávání o 

Festival absolventů, který se společně 

se Dnem celoživotního vzdělávání 

snaží představit (nejen) absolventům 

nabídku CŽV na UK. Pro ně a i celé 

jejich rodiny nabízí tato událost také 

zajímavý odborný i oddychový pro-

gram. Jako součást Festivalu absol-

ventů jsme již dvakrát realizovali tzv. 

zlaté promoce, tedy setkání absol-

ventů 50 let po promoci.  

Univerzitu Karlovu otevíráme absol-

ventům i v období adventu. Akce Ad-

vent na UK představuje fakulty, ab-

solventské i studentské spolky v ne-

tradičním a uvolněném duchu, popu-

larizační tematické přednášky i dopro-

vodný program vždy vrcholí advent-

ním koncertem ve Velké aule Karo-

lina. Pro čerstvé absolventy (ale i pro 

studenty) se v říjnu 2016 realizoval 

Veletrh Absolvent – veletrh pracov-

ních příležitostí, stáží a brigád. Každý 

měsíc v semestru připravujeme pro 

členy Klubu Alumni UK přednášky 

na vybraná témata – od výročí spoje-

ných s Janem Husem či Karlem IV. 

přes etické otázky ve vědě a zdravý ži-

votní styl až k dopadům Brexitu či 

zvolení nového amerického prezi-

denta na Evropskou unii. 

Úspěšné předchozí ročníky těchto 

akcí nás vedly k přesvědčení, že v je-

jich realizaci budeme pokračovat a že 
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Úvodník 

Vážení členové Klubu 
Alumni, červnové číslo na-
šeho newsletteru je posled-
ním v tomto akademickém 
roce. V něm Vás informu-
jeme nejen o zajímavých ak-
cích, které fakulty v červnu 
chystají, ale tentokrát také 
o dosavadní činnosti Klubu 
Alumni. Uplynuly totiž tři 
roky od jeho založení. 

Jak je již tradicí, v červnu po-
řádá Univerzita Karlova pro 
členy Klubu Alumni a přátele 
univerzity Zahradní slavnost. 
Na této příjemné příležitosti 
setkání právě usilovně pracu-
jeme. Kvapem se blíží také 
prázdniny, a proto Vám na-
bídneme výčet členských be-
nefitů, které o prázdninách 
můžete využít! 

Přejeme Vám krásné letní 
měsíce a s naším newslette-
rem se na Vás těšíme zase 
v září! 
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je můžeme považovat za „novou tra-

dici“. 

Po celou dobu také rozšiřujeme na-

bídku benefitů vážících se k průka-

zům absolventa, člena Klubu Alumni 

UK, a to jak na univerzitní půdě, tak 

u externích partnerů. Škála benefitů je 

tak poměrně široká – kultura, sport, 

vzdělávání, slevy v obchodech a služ-

bách, atd. 

Pro absolventy také neustále aktuali-

zujeme stránky www.absol-

venti.cuni.cz, kde můžete nalézt prak-

tické informace o členství v Klubu 

Alumni UK i podrobnosti k pro-

gramu akcí a benefitům. 

Děkujeme za to, že jste s námi, a tě-

šíme se na setkání při dalších příleži-

tostech! 

Tým Klubu Alumni UK. 

Zahradní slavnost 

1. místopředsedkyně Senátu Mgr. Mi-

luše Horská a rektor Univerzity prof. 

MUDr. Tomáš Zima, DrSc. si Vás 

dovolují srdečně pozvat na Zahradní 

slavnost Klubu Alumni Univerzity 

Karlovy, která se uskuteční pod zášti-

tou senátora prof. RNDr. Václava 

Hampla, DrSc. ve středu 21. června 

2017 od 18:00 do 20:00 ve Valdštejn-

ské zahradě Senátu Parlamentu ČR. 

Pozvánky s podrobným programem 

byly zaslány registrovaným členům 

Klubu Alumni společně s tímto ne-

wsletterem. 

Sen se stal skutečností 

– Fakulta sociálních věd bude 

mít vlastní insignie! 

V minulém čísle newsletteru jsme Vás 

informovali o vyhlášení veřejné sbírky 

Fakulty sociálních věd, která už po 

dvě desetiletí touží mít vlastní insignie 

a přísahat tak na vlastní! Sbírka trvala 

do 19. května a již devět dní před je-

jím ukončením se podařilo dosáhnout 

požadované částky 600 000 Kč. Ko-

nečná vybraná částka činila 692 071 

Kč, přispělo celkem 580 lidí. Fakulta 

Všem přispěvatelům děkuje! 

Galerie antického umění 

v Hostinném: Alois Musil 

– kněz mezi beduíny 

Letošní sezonní výstava v Galerii an-

tického umění ve Františkánském 

klášteře Hostinné představí veřejnosti 

jednu z předních osobností světové 

orientalistiky a biblistiky – profesora 

Aloise Musila (30. 6. 1868 – 12. 4. 

1944). Výstavu spolupořádá Ústav 

pro klasickou archeologii FF UK. 

Přibližuje nejen osobnost slavného 

moravského šejka, rodáka z Rychtá-

řova, kněze, cestovatele, kartografa, 

etnologa, diplomata, člena Americké 

zeměpisné společnosti a britské Krá-

lovské zeměpisné společnosti, autora 

70 knih a spolunáčelníka dvou bedu-

ínských kmenů, ale také především 

jeho pestré osudy při dobrodružných 

cestách po oblasti Blízkého východu, 

včetně jeho nejvýznačnějšího objevu 

– ummájovského pouštního zámečku 

Kusajr Amrá. 

Kdy: výstava probíhá do 31. října 2017 

Kde: Františkánský klášter v Hostin-

ném, Nádražní 119, 543 71 Hostinné 

Pražská muzejní noc 2017 

I tento rok se Univerzita Karlova a 

její fakulty zapojí do Pražské muzejní 

noci. Přijďte s celou rodinou objevit 

unikátní prostory univerzity v netra-

diční atmosféře! Program je připraven 

na těchto místech: 

 Anatomické muzeum 

– Anatomický ústav 1. lékařská fa-

kulta UK 

 Fausťák 

– Akademický klub 1. lékařská fa-

kulta UK 

 Stomatologické muzeum 

– 1. lékařská fakulta  

 Geografická knihovna 

– Přírodovědecká fakulta 

 Hrdličkovo muzeum člověka 

– Přírodovědecká fakulta 

 Chlupáčovo muzeum historie 

Země 

– Přírodovědecká fakulta  

 Knihovna chemie 

– Přírodovědecká fakulta 

 Mapová sbírka 

– Přírodovědecká fakulta 

 Mineralogické muzeum 

– Přírodovědecká fakulta  

 Rotunda sv. Václava 

– Matematicko-fyzikální fakulta 

 Historické sídlo Karolinu 

– Návštěvníci budou mít jedineč-

nou možnost vidět žezla a taláry 

používané při univerzitních cere-

moniálech. Dále jsou připraveny 

zajímavé přednášky a komento-

vané prohlídky tohoto historic-

kého sídla. 

Podrobné informace naleznete na: 

www.prazskamuzejninoc.cz 

Poznámka: Pořadatelem této akce 

není Univerzita Karlova. 

PREZIDENT 21 na Matfyzu 

a členská schůze spolku 

Matfyz Alumni, z.s. 

Zveme Vás na výroční setkání spolku 

a následně přednášku dr. Karla Ja-

nečka v Refektáři MFF UK. Na pro-

gramu bude zpráva o činnosti, hospo-

daření, plánované aktivity a volba ve-

dení spolku. V 17:71 nás dr. Karel Ja-

neček seznámí s projektem Prezi-

dent 21. 

Prezident 21 je hra, kterou dostávají 

Češi do svých rukou, aby objevili ta-

kového kandidáta na prezidenta, na 

kterém se shodnou. Hlasuje se voleb-

ním systémem Demokracie 21 – 

každý může hlasovat pro maximálně 

tři své favority, jednoho kandidáta 

může odmítnout. Prezident 21 slouží 

jako inspirace pro všechny, kteří 
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půjdou v lednu 2018 k volebním ur-

nám.  

Více na www.prezident21.cz/info 

 

Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D. vystu-

doval na MFF UK pravděpodobnost 

a statistiku. Působí jako pedagog, bo-

jovník proti korupci a mecenáš. Na 

MFF UK přednášel finanční matema-

tiku. V r. 1995 založil společnost RSJ 

Algorithmic Trading, která se zabývá 

obchodováním s finančními deriváty. 

Je zakladatelem a předsedou správní 

rady Nadačního fondu proti korupci. 

Založil také Nadačního fond Karla 

Janečka na podporu vědy a výzkumu, 

který se v roce 2013 přeměnil na Na-

dační fond Neuron na podporu vědy. 

Kdy: pondělí 5. 6. 2017, 17:00–18:00 

Kde: Refektář MFF UK, Malostran-

ské nám. 2/25, Praha 1 

Výstava: Struktura chaosu 

Výstava Struktura chaosu představuje 

tzv. fraktální obrazy a grafiku absol-

ventky FHS UK Elišky Vokounové. 

Zde vystavené obrazy pochází z po-

měrně širokého záběru její tvorby (od 

roku 2010 do roku 2017).  

O autorce  

Mgr. Eliška Vokounová (*1990) je ab-

solventkou fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy, kde se díky širo-

kému záběru tohoto oboru mohla vě-

novat jak filosofii či historii, tak i 

umění. V rámci svého formálního 

vzdělání se v oblasti umění zabývala 

primárně digitálním uměním a jeho 

prezentací v kyberprostoru, přičemž 

tato tematika se promítla i do její ba-

kalářské práce.  

Fraktální grafice se věnuje od roku 

2006 - fraktály se naučila tvořit díky 

samostudiu a online spolupráci s dal-

šími fraktálními umělci z celého světa. 

Z tohoto kuriózního koníčku se po-

stupně vyklubala profese a dnes se au-

torka živí podnikáním, tvorbou frak-

tální grafiky (nejen) pro fotobanky a 

prodejem svých obrazů. 

Kdy: do 26. června 2017 

Kde: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 

(1. patro – chodba vlevo od hlavního 

schodiště) 

Výstava Na film! se díky vel-

kému zájmu prodlužuje! 

Interaktivní výstava Na film!, za níž 

stojí studenti Filozofické fakulty UK, 

se díky skvělým ohlasům tisíce ná-

vštěvníků prodlužuje! Její autoři opět 

dokázali, že film v muzeu může zauj-

mout a hlavně bavit děti i dospělé. 

Netradiční, hravou i vzdělávací insta-

laci bude možné zažít v Paláci Chi-

cago na Národní třídě až do konce 

roku 2017. 

Výstava: Člověk v náhradách 

aneb technika slouží medi-

cíně 

Výstava Člověk v náhradách ukazuje 

možnosti, perspektivy i meze náhrad 

lidského těla. Od protéz končetin, 

zubních, cévních a prsních implantátů 

přes náhrady funkce ledvin, jater, sli-

nivky, srdce či plic, po nervovou sti-

mulaci či kompenzaci hlasu, sluchu 

a zraku.  

Výstava vznikla ve spolupráci Národ-

ního technického muzea s Univerzi-

tou Karlovou a Národní lékařskou 

knihovnou. Seznamuje návštěvníka 

nejen s historií a současností protetiky 

jako specifického oboru, ale rovněž s 

využitím technologických 

náhrad napříč všemi obory 

medicíny. Poodhaluje při 

tom i širokou spolupráci 

odborníků z oblasti lékař-

ství, elektroniky, kyberne-

tiky, mechaniky, statiky, 

designu i dalších oborů, 

která vývoj unikátních ná-

hrad předchází a podmi-

ňuje. 

Kdy: do 4. března 2018 

Kde: Národní technické muzeum, 

Kostelní 42, Praha 7 

Pro více informací navštivte 

www.ntm.cz/clovek_v_nahradach  

Výstava: „J. Felkl & syn, 

továrna na glóby“ 

Geografická sekce PřF UK a Středo-

české muzeum v Roztokách u Prahy 

pořádají výstavu u příležitosti 200. vý-

ročí narození a 130. výročí úmrtí Jana 

Felkla, zakladatele a majitele továrny 

na glóby v Roztokách u Prahy. Vý-

stava představuje rodinnou firmu 

J. Felkl a syn, která působila v Rozto-

kách u Prahy téměř 100 let 

(1854-1952). Tato největší rakousko-

uherská manufaktura vyráběla bez-

konkurenčně nejlepší glóby a to v 8 

velikostech, 10 provedeních a 17 svě-

tových jazycích. Firma Jan Felkl a syn 

si jistě zaslouží naši pozornost, neboť 

dodnes ve světě reprezentuje pocti-

vou českou řemeslnou výrobu kombi-

novanou s vysokou odbornou úrovní 

učebních pomůcek. 

Kdy: do 30. listopadu 2017 

Kde: předsálí Mapové sbírky PřF UK, 

Albertov 6, 128 43 Praha 2 

Bližší informace podá autorka výstavy: 

PhDr. Eva Novotná na adrese: 

novotn48@natur.cuni.cz. 

Navštivte historickou expozici 

Univerzity Karlovy! 

Stálou expozici věnovanou dějinám 

Univerzity Karlovy najdete v gotic-

kém sklepení historického Karolina. 
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Historii Univerzity Karlovy popisuje 

tato výstava v pěti tematických blo-

cích. Nechybí ani připomínka vý-

znamných osobností naší nejstarší 

univerzity, ani připomínka jejího spo-

lečenského, kulturního a politického 

významu. 

Otevírací doba denně od 10:00–18:00 

hod. pouze v době pořádání výstav.  

Pokud výstavy neprobíhají je vstup 

o víkendech ze Železné ulice 

od 10:00–18:00 hod. Prohlídku s prů-

vodcem vždy poslední středu v měsíci 

je nutné domluvit na e-mailu 

petr.svoboda@ruk.cuni.cz 

Benefity pro členy Klubu Alumni UK 
S blížícím se létem už určitě připravu-

jete plány se svými rodinami či sami, 

jak jej strávit. Využijte škálu benefitů 

spojených s cestováním a volným ča-

sem, které Vám členství v Klubu 

Alumni přináší! 

S PRŮKAZEM KLUBU 

ALUMNI LEVNĚJI NA FESTI-

VAL! 

Zaměstnanci UK a členové Klubu 

Alumni UK mají možnost využít 10% 

slevy na vstupném na festival Rock 

for People, který se koná od 4. do 6. 

7. v Hradci Králové. Slevu lze uplatnit 

při online zakoupení celofestivalové 

vstupenky prostřednictvím zadání 

speciálního kódu. Ten je možné vyžá-

dat na adrese: 

pavel.burianek@ruk.cuni.cz. 

Bližší informace o akci naleznete na: 

www.rockforpeople.cz 

 

CESTUJTE VÝHODNĚJI! 

Držitelé průkazu zaměstnance UK či 

člena Klubu Alumni UK mohou vyu-

žít nejrůznější zvýhodnění u partner-

ských organizací při nákupu zájezdů, 

pobytů a jízdenek. 

 

Levněji pořídíte dovolenou s kance-

láří CK Čedok, která vám poskytne 

slevu 13 % z ceny pobytových zá-

jezdů letadlem a slevu 5 % z ceny tu-

zemských zájezdů. Pokud necháváte 

plánování dovolených na poslední 

chvíli, pak možná oceníte slevy 500 

Kč z leteckých pobytových zájezdů 

a 300 Kč z autokarových pobytových 

zájezdů „V poslední minutě“ 

 

Pokud raději cestujete „po vlastní 

ose“, pak vás může zaujmout partner-

ská nabídka autobusové společnosti 

Eurolines, která nabízí slevu 23 % na 

mezinárodní jízdenky do více než 40 

vybraných destinací. 

 

Cestovat můžete také vlakem, a to se 

společností České dráhy, která v 

rámci partnerského programu nabízí 

možnost zakoupení IN karet za zvý-

hodněnou cenu. Jedná se o produkty 

IN Karta 25 za 350 Kč místo běžné 

ceny 450 Kč, IN Karta 50 za 

2 690 Kč místo 2 990 Kč a IN 

Karta 100 za 17 990 Kč místo běžné 

ceny 19 990 Kč. IN Karty umožňují 

nákup jízdenek s 25–50% slevou a 

další bezplatné služby dle podmínek 

jednotlivých karet.  

Aquapalace Praha 

V létě si můžete odpočinout se slevou 

např. v Aquapalace Praha v Čestli-

cích. 20 % slevu na všechny typy 

vstupného s výjimkou vstupného 

RODINA získá nejen držitel přísluš-

ného univerzitního průkazu, ale i 

všechny osoby v jeho doprovodu. 

Slovenské liečebné kúpele 

Turčianské Teplice 

Na Slovensko se nejen k vodě můžete 

vydat třeba do hotelu 

Veľká Fatra **** – superior. Sloven-

ské liečebné kúpele Turčianské Tep-

lice nabízí zaměstnancům a členům 
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Klubu Alumni UK speciální pobyt 

s výraznou slevou. Podrobné infor-

mace: ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-

ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf  

 

Městská divadla pražská 

V letní večery můžete vyrazit také do 

divadla! Po předložení průkazu za-

městnance UK nebo člena Klubu 

Alumni na pokladnách divadel ABC a 

Rokoko získáte 50% slevu na nákup 

vstupenek do 1. a 2. cenové zóny.  

Doporučujeme tato červnová před-

stavení Městských divadel pražských: 

Čapek – 10. 6. a 12. 6. od 19 hodin v 

Divadle Rokoko 

60ʼs aneb Šedesátky – 12. 6., 15. 6. 

a 23. 6. od 19 hodin v Divadle ABC 

Holky z kalendáře – 7. 6. a 24. 6. 

od 19 hodin v Divadle ABC 

Celosouborové soirée – 17. 6. 

od 21 hodin v Divadle Rokoko 

Bližší informace k výše uvedeným sle-

vám a kompletní nabídku benefitů 

pro zaměstnance UK a členy Klubu 

Alumni UK naleznete na adrese 

http://bit.ly/UKbenefity. Neustále se 

snažíme o její rozšiřování, během léta 

vstoupíme do jednání s dalšími vyti-

povanými organizacemi a institucemi.  

V případě jakýchkoliv dotazů, nejas-

ností či třeba námětů a doporučení k 

dané oblasti se můžete obrátit na Ing. 

Kamilu Špikovou, kamila.spi-

kova@ruk.cuni.cz nebo Mgr. Pavla 

Buriánka pavel.burianek@ruk.cuni.cz; 

tel. 224 491 896. 
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RECTOR	OF	CHARLES	UNIVERSITY	
is	inviting	you	to	the	lecture	entitled	

„EU	:	a	new	start	?”,	
given	by	

H.E.	Roland	Galharague,	
Ambassador	of	France	to	the	Czech	Republic	

	
on	Thursday	22th	of	June	2017	at	5.00	p.m.	

in	the	Patriotic	Hall	of	Carolinum,	Ovocný	trh	3,	Prague	1.	

The	lecture	and	the	following	discussion	will	be	held	in	English.	
Please	confirm	your	participation	by	telephone	at	+420	224	491	251		

or	by	e-mail	at	rsvp@cuni.cz.	

	



	

	

	

	
	

	
UNIVERZITA	KARLOVA	

a	
PREŠOVSKÁ	UNIVERZITA	V	PREŠOVĚ	

Vás	srdečně	zvou	na	společnou	konzultaci,	

pořádanou	k	500.	výročí	vystoupení	Martina	Luthera	

na	téma	

Reformace	ve	střední	a	jihovýchodní	Evropě,	
která	se	koná	v	pátek	16.	června	2017	od		9.30	hodin	v	Malé	aule	

Karolina,	Ovocný	trh	3,	Praha	1	

	

Vystoupí	řada	odborníků	z	uvedeného	regionu.	Jazyky:	německý,	anglický,	
český	a	slovenský.	Příspěvky	nebudou	překládány.	

	
Prosíme	o	sdělení	účasti	nejpozději	do	10.	6.	2017	na	tel.:	224	491	251				

nebo	e-mail:	rsvp@cuni.cz.	


